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؛ وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل (QR)ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة 

وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة . أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة

www.fao.org 
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A 

 املؤمتر

 والثالثون الثامنةالدورة 

 2152حزيران /يونيو 22 – 51 روما،

 2152-2152 بورما. هـ. تقديم جائزة أ

 

 موجز

 

 والزراعة األغذية ملنظمة العام املدير ،(Addeke H. Boerma) بورما هـ أديكيه لذكرى ختليدًا بورما .هـ .أ جائزة ُتمنح

 ساعدت الذين األفراد من لغريه أو الصحافيني ألحد سنتني كّل اجلائزة هذه وُتقّدم .8691 سنة إىل 8691 سنة من (الفاو)

 قضايا من اهلامة اجلوانب على اإلقليمي أو الدولي املستويني على العام الرأي اهتمام صّب على التنمية مسائل يف كتاباتهم

 امع دعم تكوين إىل يفضي الذي األمر النامية، البلدان يف والريفية الزراعية بالتنمية ةاملتعّلق تلك سيما وال العامل، يف األغذية

 الغارديان صحيفةاملعين مبسائل التنمية يف تحرير ال فريق 2182-2812 للفرتة باجلائزة فاز وقد .املسائل هلذه للحلول

(Guardian.) 

 

 

حزيران /ويف شهر يونيو. 8691الصادر عن املؤمتر يف سنة  8/91نشئت هذه اجلائزة مبوجب القرار رقم ُأ -8

بل وأن ُيوّسع نطاقها لتشمل وسائل اإلعالم كافة،  ،، أوصى اجمللس بأال تقتصر اجلائزة على الصحافة املكتوبة8699

 . مبا يف ذلك التلفزيون واإلذاعة

 

 81 111 من جائزة واحدة قيمتهابورما . هـ. جائزة أأن تتأّلف ب"بقرار اجمللس  8699وذّكر املؤمتر يف سنة - 2

الرأي العام العاملي مبشكلة  توعيةسنتني لكاتب أو أكثر ممن تكون أعماهلم قد أسهمت يف  متنح مرة كّل أمريكي دوالر

هذه اجلائزة  منحونأو األشخاص الذين سُي وخيتار املدير العام الشخص .هاّلالكفيلة حباألغذية العاملية واإلجراءات 

 ".مؤمتر منظمة األغذية والزراعةعلى أن يتم تقديم اجلائزة خالل دورات  ،هذا اخلصوصبمراعيًا توصيات اجمللس 
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منظمة األغذية مها ميدالية منقوشة تقّد (2) ؛الفائز جنازاتإل تتضمن عرضًا شهادة (8) :وتتألف اجلائزة من- 2

تشمل زيارة مدفوعة التكاليف إىل روما الستالم اجلائزة  (4) ؛دوالر أمريكي 81 111جائزة نقدية قدرها  (2) ؛والزراعة

 .الزوج أو الزوجةالفائز و

 

 اختيار الفائزين باجلائزة

 

 جالربنام جلنيت رئيسي ومع للمجلس املستقّل الرئيس مع بالتشاور باجلائزة ينزالفائ العام املدير خيتار -4

 خمتارة أمساء، فضاًل عن مكتب االتصاالت والشراكات والدعوة جانب من الرتشيحات مجيع استعراض بعد واملالية،

أو ُعرضت نشرت الرتشيحات قد إليها تستند جيب أن تكون املواد اليت و .بورما. هـ. أ جائزة استعراض جلنة من

 . 2182تشرين الثاني /نوفمرب 21األربع سنوات املنتهية يف فرتة عالنية خالل 

 

صحيفة الغارديان املعين مبسائل التنمية يف تحرير الفريق إىل  2182-2182وُتمنح اجلائزة للفرتة - 1

(Guardian ،اململكة املتحدة)التنمية، وال سيما الزراعة قضايا حتسني الفهم العاملي ل ، تقديرًا ملساهمته الكربى يف

  .فقر، مع التشديد على التقدم احملرز يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيةالغذائي والواألمن 

 

التقدم من أجل تقديم تركيز خاص على  2181 عام الغارديانبوابة التنمية العالية التابعة لصحفية أطلقت وقد - 9

 صحيفة كتاباليت يعدها التقارير املتعمقة بشأن قضايا التنمية وعالوة على . لوغ األهداف اإلمنائية لأللفيةيف ب احملرز

إضافة إىل النقاشات على أحناء العامل، خمتلف األصوات يف من  طائفة على مقاالت وآراء منوقع حيتوي املالغارديان، 

 .نرتنت وجمموعات بيانات فريدة وموارد للطالباإل

 

عالية نوعية  منمتعددة وسائل إعالم بالغارديان صحيفة املعين مبسائل التنمية يف تحرير الفريق لقد قدم - 9

وسائل جديدة من ، وذلك باستخدام أشكال امليدانيةلتقارير واترتاوح بني حتليل السياسة الدولية ومعمقة وحديثة 

 .همة بطريقة خالقة وفعالةقضايا امللتقديم معلومات بشأن هذه الاإلعالم 

 

الرأي العام وفهم االرتقاء على حنو كبري بوعي يف  كثرياقد ساهم  مباجلائزة يف عمله ينإّن تفاني الفائزو- 1

  . قضايا التنمية الزراعية والريفيةوليف العامل  يةغذشكلة األملاجلوانب الرئيسية 

http://www.guardian.co.uk/global-development



